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Förord

Krigshistoria har alltid intresserat mig, framförallt det som har att göra med krigskonsten som stort. 
Hur man på ett strategiskt vis har kunnat vinna både slag eller hela krig genom att på ett smart sätt 
styra sina trupper för att få ett övertag genom att flanka eller krossa fiendens linjer. Jag kom ganska 
sent in på detta ämne genom att jag ville göra något med de vikingatida skeppen, då dessa hade en 
så stor betydelse för vikingarnas framgång i både Skandinavien men även övriga delarna av Europa. 



Sammanfattning

Denna uppsats huvudsakliga mål är att ge en förståelse till hur de marina slagfälten gick till under 
vikingatiden i Skandinavien omkring 793-1150 e. Kr. Jag har valt att dela upp ämnet en aning och 
går igenom vapnen man använde, skeppen, sjöstriderna och den militära strukturen till havs i olika 
kapitel.

Ett slag började med att man undersökte varandras flottor noga och förberedde sina soldater för den 
annalkande slaget. Denna fas har enligt källor till och med lyckats skrämma iväg fienden då man 
exempelvis sett fiendens stora skepp som allt för stort hot.

När sidorna var redo för strid tog man sig närmare varandra, för att kunna nå varandras flottor med 
avståndsvapnen som vid detta avstånd bestod av huvudsakligen pilbågar och stenar. Om ingen slog 
till reträtt efter detta så började den flottan som kände sig i underläge eller på annat sätt tvingades in 
på defensiven att binda ihop sina skepp till en större platå, vilket bildade en stationär enhet. Detta 
gjorde att man själv var fast i en position medan fienden kunde förflytta sina skepp fritt. Den 
anfallande flottan började då ro med handkraft fram till fiendens hopkopplade flotta, när man hade 
minskat avståndet kraftigt så kunde man kasta sina kastspjut, för att sedan försöka lägga sig i 
bredsida tätt intill den. Man började då hugga vilt mot fienden. Om man lyckades vinna mark på 
fiendens skepp så började man koppla fast sin egna båt till deras, om man gjort detta i ett tidigare 
skede skulle man vara mycket mer utsatt ifall fienden slog tillbaka ens anfall och man behövde 
retirera. 

Denna fasen avslutades antingen när de som var på defensiven blev intagna av anfallarna, 
alternativt när den anfallande flottan slog till reträtt.

Vapnen som användes var svärdet, tveeggat i Skandinavien som stort, men det förekom även 
eneggat, detta framförallt i Norge. Ytterligare vapen man hade till hands var spjutet och yxorna, 
dessa yxor fick även en allt högre status allt eftersom vikingatiden fortlöpte. Skyddet bestod 
huvudsakligen av läder, men brynjor fanns också att tillgå, framförallt då till de kartigast byggda 
soldaterna och självklart de som hade ekonomin till att förse sig med de. Under brynjorna hade man 
en vadderad rustning av mjukt material under för att man skulle kunna hålla värmen och öka 
säkerheten mot angrepp. Bortsett från läderhjälmar fanns det också hjälmar gjorda i metall. Deras 
huvudförsvar var dock skölden, denna enkla konstruktion jämfört med järnföremålen var 
tillgängligt för den breda massan och räddade livet för otaliga, det kunde även användas för att 
rädda din vän när man formade speciella formationer, exempelvis sköldvallen.

Den militära hierarkin till havs berörs även kortfattat i uppsatsen, detta är ett väldigt diskuterat 
område men de skrivna källorna ger tre stycken militära grader där Styrismadr är nästan i de 
absoluta toppskiktet och är titeln till befälhavaren för ett skepp i flottan, pegn är en annan titel som 
innehas av de professionella soldaterna eller tjänstemännen. Dreng är den lägsta och innefattar de 
vanliga rekryterna.

Skeppet berörs även kortfattat och är ryggraden i hela den vikingatida eran, då dessa var 
förutsättningen för att man skulle kunna ta sig över vattnen som i stort isolerade Nordeuropa från 
övriga Europa och där kunna plundra, kolonisera och på andra vis sprida sitt inflytande. Skeppen 
var klinkerbyggda och förändrades genom hela perioden. Framförallt i förhållandet mellan längd 
och bredd. Mängden soldater i en flotta är omdiskuterat och de skrifter från samtiden som berör 
antalet ses vanligen som kraftiga överdrifter och de faktiska antalet är ett mindre mysterium. Men 
kungliga flottor på allt från 10-200 skepp låter inte osannolikt.



Abstrakt

Vikingatida sjöslag. Viking age naval battles.
This essay have its main focus on understanding how the usual naval battle under the viking age 
looked like. The timeline in question is the year 793 to the middle of 11th century. The main source 
of information are taken from the sources that have the runes and scaldic verses as their referece 
point.  The study will take a brief look at the viking ships used in those battles and the weapons and 
armor the soldiers would use. And then try to understand their part on the battlefield.
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1. Introduktion

Efter flera dagar till sjöss började besättningen på hans lilla flotta att bli svagare då matransonerna 
blev mindre och mindre. Han kände desperationen krypa sig fram, han visste att det fanns en flod 
längre upp som gav rak väg till lämpliga byar att göra räd mot, men floden hölls oftast under 
blockad av flertalet skepp. Nu stod han för ett val som kunde antingen riskera eller rädda hans mäns 
liv. När skulle han göra anfallet? Hur ska han lägga upp den taktiska formationen och ska han börja 
med att beskjuta fartygen med pilbågar och stenar, eller bara göra ett snabbt brutalt anfall och sedan 
ha avståndsvapnen som support? Valen är många och ett fel i planen kan kosta han segern, en plats i 
valhall och mat för sina soldater.

Det jag vill uppnå är att förstå hur man handlade när man deltog i ett sjöslag, vilken den vanligaste 
taktiken var och hur vanligt det var att man hamnade i slag till havs.

Detta kapitel kommer jag dela in i fyra mindre delar, den första delen ger en snabb genomgång på 
vikingatiden, för att på så vis leda en in lite på vilken tid i historien uppsatsen berör och varför just 
där. Speciell focus kommer ligga på skeppet i kapitlet. Sedan följer syftet, frågeställningarna och 
avgränsningarna jag gjort.

1.1 Bakgrund
Vikingatiden kallas den tid i norden då man färdades långa sträckor över havet, man brukar säga att 
den sträckte sig från sent 700-tal till mitten av 1000-talet. Dock skiljde sig anledningarna varför 
man började utforska fjärran områden kraftigt. Danmark och Norge drog sig huvudsakligen väster 
ut, till England och Frankrike, för att där försöka plundra och bosätta sig i nya kolonier, exempelvis 
öarna Orkney och Hebriderna utanför England. De som levde i dagens Sverige gick istället 
huvudsakligen öster ut, med motivet att utbyta handel.

När man tänker på vikingarna så tänker de flesta direkt på plundringstågen och den barbariska sidan 
utav männen. Dock är detta en ganska ytlig bild, eftersom det endast var en väldigt liten del av 
befolkningen som ägnade sig åt detta, de flesta var bönder och gick aldrig på plundringståg under 
sin livstid.

Varför man var så effektiv i sitt plundrande har diskuterats flitigt och många orsaker värkar ligga till 
grund för detta, exempelvis att länderna man i väst huvudsakligen anföll var i stora inbördeskrig, 
vilket gjorde att man inte ingick i gemensamma sammanslutningar för att slå tillbaka vikingarna 
samt att skeppen man byggde kunde ta sig så nära platserna man skulle plundra att offren blev helt 
överrumplade och inte hann få upp något riktigt försvar innan det var försent.
 (Burenhult 2000, s 347-348).

Man grundade också kolonier på mer avlägsna och ogästvänliga platser, Island befolkades på 900-
talet i omgångar, och man tror att befolkningen var runt 30.000 personer i mitten av det 
århundradet. Man hade även koloniserat Grönland och expeditioner till Nordamerika finns 
nedskrivet och konfirmerat genom fyndmaterial vid Lánse aux Meadows i newfoundland 
(Burenhult 2000, s 349-350)
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Skeppet hade väldigt stor betydelse för vikingarna då det var grundpelaren till deras framgång. 
Detta kunde tagit sig uttryck på flera olika sätt, exempelvis i gravmonumenten där skeppsättningar 
är en ganska vanlig företeelse under vikingatiden. Man kan se sådana skeppsättningar på flera håll i 
Skandinavien, bland annat i Badelunda i Sverige, där finns Anundshög som utöver den stora 
gravhögen har 5 st skeppsättningar. Skeppsättningarna är byggda utav resta stenar som i 
sammanhang bildar en stenformad båt (Carlsson 1996, s 43). Den största stensättningen i Sverige 
finns belägen i Valleberga i Skåne, denna stensättning har storleken 67x19 meter och dess största 
resta sten är 3,3 meter hög. Man vet inte när den är gjord, men efter ett kol 14 dateringstest från kol 
i dess närhet så kunde man få fram en möjlig datering runt århundradet innan det vi tolkar som 
vikingatid (Carlsson 1996, s 53). 

Det förekom även att man till och med tog med sig båten i graven, i Norge har man hittat en 
handfull skepp som varit förhållandevis intakta, bland annat Oseberg. Men i Sverige och som 
vanligast även i Norge är det allt som oftast bara järnmaterialet som överlevt tillsammans med ett 
avtryck i marken (Crumlin-Pedersen 1997, s 19).

Nedskrivet på runorna är även sjöstriderna förekommande, dessa skrifter ger konstigt nog en bättre 
bild om hur de som ledde striderna handlade gentemot hur de gjorde på land (Griffith 2009, s 196).

Varför man ska forska i krigshistoria kan vara en bra fråga, i min mening är det intressant läsning. 
Men den kan även tillföra så mycket mer, filmer och spel med krigiska inslag kan ta tillvara på det 
man genom forskning kommit fram till och på det viset ge en så sanningsenlig underhållning som är 
möjlig. Ett spel som använder sig mycket av historiska inslag är Total War spelserien, där kan man 
utkämpa historiska slag under de olika tidsepokerna och man strävar efter att saker som vapen ska 
vara så nära historiskt korrekta man kan komma (SEGA 2011)

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka informationen och forskningshistoriken som berör det marina 
slagfältet i Skandinavien under vikingatid, för att med hjälp utav den information man fått sedan 
försöka förstå hur dessa slag gick till.

1.3 Frågeställningar
Följande Frågeställningar ligger till grund för arbetet:

1. Vilka taktiker hade man till havs, skilde sig dessa från
landsstriderna och i sådana fall hur?

2. Planerade man slagen, eller skedde dessa under speciella
omständigheter, såsom exempelvis en sista utväg?

3. Vilka vapen användes och finns det belägg för några
specialiserade vapen för en sjöstrid?

4. Var sjöslag vanligt förekommande, eller ovanliga?

5. Kan man se någon hierarkisk indelning på den marina militären?
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1.4 Avgränsningar
Uppsatsen avgränsas till framförallt Skandinavien och de Brittiska öarna, som enligt FN bildar 
Nordeuropa (United Nations Statistics Division 2011). Men även något nedslag i Frankrike 
förekommer. Jag har valt att fokusera på slag västerut för att det skulle bli för mycket att jobba med 
om man även berörde slagen i öst.

Jag väljer att beröra tiden mellan sjuhundra och elvahundratalet. Tidsperioden tidigt niohundra till 
mitten på tusentalet är det jag har mest fokus på, huvudsakligen för att det är då långskeppen blir 
specialiserade för antingen krig eller handel.

Med långskepp menar jag den skeppstyp som fanns under vikingatiden trots att det ordet egentligen 
endast används en gång i de anglosaxiska krönikan från år 896 och möjligen två gånger i de 
nordiska verserna och fungerade mer som en förklaring till dess storlek, inte till en speciell båttyp 
(Crumlin-Pedersen 2010, s 90). Egentligen omnämns denna skeppstyp som skeid, dreki, snekkja 
eller askir (Jesch 2001, s 120-128).

Med vikingatiden menar jag året 793 då räden på Lindisfarne skedde, till sent 1000-tal. 

När jag använder ordet skald menar jag de poeter som var verksamma under vikingatiden.

Jag kommer i texten ta upp Olav Tryggvasons saga och Grettis saga, dessa är från de Islänska 
sagorna. Olav Tryggvason som ena sagan berör kommer återkomma vid några tillfällen i texten, så 
här kommer lite information om honom: Han föddes år 968 och dog år 1000 han ska ha varit kung 
över Norge mellan åren 995-1000. Redan som ung började han dra ut på vikingatåg över hela 
Nordeuropa och där utkämpade slag. Han dog även under en sjöstrid vid Svolder, vilket dels 
förklarar varför han kommer dyka upp i uppsatsen. Det var även via hans vilja som Island blev 
kristet (Per G. Norseng 2009).

2. Tidigare forskning

Den tidigare forskningen i just detta ämne är vad jag sett väldigt liten, näst intill all kunskap man 
idag har som utgångspunkt är Edda sagorna, skaldernas verser samt deras fienders texter.

Griffith drar slutsatsen att vikingarnas huvudsakliga framgång i sjöslagen var på grund av kvantitet 
istället för kvalitet som man gärna tror och därför lyckades med sin framgång i strid huvudsakligen 
för sin stora mängd skepp och sin ihärdighet att ständigt komma tillbaka för nya räder. Han skriver 
vidare att deras teknologiska framgång inte var så stor som man kanske tänker sig, utan att de var 
först med att få en stor erfaren flotta som klarade de kalla förhållanden som Skandinavien hade. 
Skeppen var bäst när de kom, men grannländerna var inte så slöa på att komma ifatt teknologiskt, 
redan 890 byggde Alfred från England större båtar än vikingarnas. Deras styrka var kanske inte i 
stora strider, utan deras förmåga att dyka upp var som helst (Griffith 2009, s 209-211).

Nicholson menar att sjöslagen hade mycket likheter med slagen på land, och deras egentliga 
ändamål genom hela Europa var huvudsakligen att vara understöd till kriget på land. Hon menar 
också att den största skillnaden var att den som var offensiv till havs var ofta i överläge, där man på 
land ofta är i underläge vid attack. Och när en strid till sjöss väl uppkom så var en förlust där 
mycket mer ödestigen än på land (Nicholson 2003, s 162-163).
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Jesch skriver att runerna som berör sjöslagen är väldigt begränsad, men att det man kan utvinna från 
texterna som finns är väldigt användbar (Jesch 2001, s 203). Hon nämner också att runorna ibland 
går in på tiden och platsen slaget ägde rum på, dock är denna information väldigt vag och kan ge 
många teorier om vilken plats man menar  (Jesch 2001, s 207). Det jag saknar i deras förklaringar är 
försök att binda det till arkeologiska materiella fynd. Eller på andra sätt försöka ge teorier som inte 
enhälligt håller på de historiska källorna. Griffith gör några försök när han i ett kapitel testar vapen 
för att försöka förstå hur dem användes. Men kan förstå att detta är väldigt svårt, då materialet är 
tunt.

3. Centrala begrepp 

Vad är krigföring? Ja det kan vara en bra sak att reda ut innan man påbörjar arbetet. När vi nämner 
krig i dagens samhälle så drar man snabbt slutsatsen att det är en stat mot en annan stat. Om det inte 
är en stat som börjar kriget får det stämplingen terrorangrepp eller liknande. Denna slutsats att krig 
förs mellan stater är ganska bra om man håller sig till tiden efter statsbildningar. Men innan dess 
fördes också krig. På medeltiden valde man att lösa problemet med att särskilja på två typer av krig, 
det ena som var ett mer individuellt krig och ett större, ledd av exempelvis en kung. Så man får nog 
ta och bredda synsättet om man ska titta på historiska slag och andra typer utav krigföring till ett 
mer generellt synsätt där allt väpnat våld mellan en samling män kan kallas krig eller krigföring 
(Nicholson 2004, s 1-3). Detta gör så att även plundringstågen vikingarna gjorde också blir en typ 
av krigföring. Men mer relevant till ämnet, så blir de mindre  marina sjöslagen som utkämpades 
mellan en handfull skepp som exempelvis var påväg eller ifrån ett plundringståg och inte var ledd 
av en regelrätt kung också är krigföring. Med dagens definition hade det mer hamnat under 
terrorangrepp. 

Och vad är då ett sjöslag? På Nationalencyklopedin står det att sjökrigföring definieras som: 
”krigföring med sjö-, amfibie- kustartilleri- och flygstridskrafter för att bibehålla och ta kontroll 
över maritima områden samt egna sjöförbindelser och hindra eller försvåra motståndarens 
sjöförbindelser” (Gustafsson, Stefan). Sedan kan man även komplettera det förgående citatet med 
pirataktiviteter, som Nicholson skriver ”Much war at sea was what we would now call piracy, 
carried on with a commericial purpose: to win booty and capture slaves” (Nicholson 2004, s 144). 
Denna definition är i min mening passande för att förklara varför en sjöstrid vanligtvis uppkommer, 
men kanske inte helt förklara vad en faktisk sjöstrid är. I min mening är ett sjöslag en 
sammandrabbning mellan vattenfarkoster som går på eller under vattnet. I alla typer av vatten, 
såsom öppet hav och floder. Jag har inte heller sett något som tyder på att mängden skepp eller 
manskap ska avgöra vad som klassas som ett sjöslag utan även ett skepp som inlåter sig i strid med 
ett annat ska också klassas som som ett sjöslag.

4. Metod

Jag har framförallt genomfört litteraturstudier, vilket är en kvalitativ metod, då det skrivna ordet 
ligger som grundsten i min uppsats. Litteraturen hittades framförallt genom Linnéuniversitetets 
söktjänst, de böcker som biblioteket inte hade hemma fjärrlånade jag från andra universitet. I 
litteraturen letade jag framförallt efter de kapitel som direkt berörde marin krigföring, de relevanta 
kapitel jag hittade i böckerna läste jag hastigt igenom för att sedan undersöka djupare i de delar som 
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var mest intressanta eller som troligtvis skulle fylla de tomrum jag hade i min uppsats. Efter jag 
tagit till mig det boken hade att erbjuda när det gällde marin krigföring så fortsatte jag med att 
undersöka vad den kunde tillföra på ett bredare plan, alltså letade efter information som kunde ge 
mig fakta om krigföring i största allmänhet, men även vapnen och den hierarkiska strukturen som 
förekom under denna tiden.

Jag använde mig även utav internet, sökte på sjöstrider under vikingatid och tittade på relevanta 
sidors referatlistor för att sedan försöka få tag på böckerna via biblioteket. Hade som mål att 
huvudsakligen ta nyare litteratur som berör ämnet och gärna från ett brett perspektiv på 
frågeställningarna för att hitta flera ingångsvägar till dem. Jag har även använt mig av internet för 
att ta del av tidigare c-uppsatser, huvudsakligen för att få en liten insikt hur dem ska vara 
uppbyggda.

I första delen av analysen valde jag att beröra det som mest påtagligt skiljer landsstriden från 
sjöslaget, nämligen skeppet. Texterna som jag har valt att ta till mig om skeppen är huvudsakligen 
skrivna av Crumlin-Pedersen. Crumlin-Pedersen har sedan 1958 årligen skrivit publikationer som 
berört det vikingatida skeppet (Vikingeskibsmuseet 2011), han var även grundare utav 
vikingaskeppsmuseet i Roskilde och dog efter sjukdom den 14 oktober 2011 (Vikingeskibsmuseet 
2011). I nästa del utav kapitlet kommer jag gå in på vapnen för att på detta viset arbeta mig in mot 
ämnet för att få ett större djup och bättre förståelse när jag sedan svarar på frågeställningarna.

4.1 Urval
Mitt urval av litteratur är framförallt väl genomtänkt, då jag valt att söka huvudsakligen efter böcker 
som i någon eller några av sina kapitel direkt berör krigföringen till havs. Men även valt böcker för 
att få en bredd, genom att låna böcker som helt håller sig till vikingaskeppen eller vapnen man 
använde. 

Jag tog också  till mig ett fåtal böcker som kanske inte direkt för tankarna till marin krigföring för 
att på så vis försöka hitta lite fakta i ämnet som jag annars hade missat, ett exempel är Follow the 
Vikings: highlights of the Viking world, som inte drar tankarna till marin krigföring men som ändå 
fick en plats i uppsatsen.

4.2 Källkritik
Mycket av informationen man har från sjöslagens utformning bygger på historiska källor, dessa 
källor kan självklart vara starkt överdrivna. Men Judith Jesch menar att det är större chans att man 
överdriver när det gäller antal i manskap och skepp i propaganda syfte eller för att göra historien 
mer episk. Men att det inte finns någon anledning till att ljuga eller överdriva om vilken taktisk 
formation man tillämpade eller hur man förberedde sig för ett slag (Nørgård Jørgensen 2002, s 58-
59).

Jesch som forskat i ämnet hänvisar till åtta forskare som genom åren haft en negativ syn på 
skaldernas verser. Men dock huvudsakligen för att dem försökt att få fakta om en händelse när dem 
medvetet eller omedvetet jämfört gamla texter från England med de skriva av skalderna och drar 
väldigt vågade kopplingar för att pressa informationen ut texten. Försöken att enskilt tolka 
skaldernas verser ska enligt Jesch vara få. (Jesch 2001, s 32-33).

Man måste även tänka på att det är på Snorre Sturlassons villkor eddadikterna är skrivna och att det 
är hans intressen som skapar texten (Andrén et al. 2006, s 12). Man måste även tänka på att Snorres 
texter skrevs ner framförallt på 1200-talet på Island och berör vikingatiden över hela Skandinavien. 
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Vilket gör att texterna inte berör kontexter som kan undersökas arkeologiskt, vilket gör att man 
tvingas jämföra liknande hus eller föremål som man grävt upp vid utgrävningar. Man måste även ha 
överseende att texterna är överförda genom generationer via muntligt historieberättande. Detta ger 
följden att historien lätt förändras från en generation till en annan och kan därför variera kraftigt 
beroende på vem som sedan återberättar den (Andrén et al. 2006, s 13). 

5. Skeppet som slagfält

I detta kapitel ska jag analysera de texter som berör det marina slagfältet, samt få en grund att stå på 
när de gäller hur vikingatidens skepp var uppbyggda. Vapnen ska också få en betydande roll samt se 
om jag hittar något om den militära strukturen till sjöss.

5.1 Vikingarnas långskepp
För att förstå hur ett slag fungerade ute till havs behöver man lite information om hur vikingarnas 
långskepp såg ut och fungerade och det ska beröras i detta kapitel.

Långskepp som båtform och åror som huvudsakliga medel för framkomst, fanns långt innan 
vikingatiden. Exempel på detta är Hjortspringskeppet i Danmark från tidig järnålder och ett skepp i 
Sutton hoo som ligger i England som troligen kungen Readweald blev begravd i år 620 (Crumlin-
Pedersen 2010, s 71). Långskeppen användes även så sent som 1800-talet i Sverige som 
transportmedel till kyrkorna. Så denna skeppstyp har ett långt tidsspann och användes inte bara 
under den förhållandevis korta tid som ska beröras i uppsatsen (Crumlin-Pedersen 2010, s 71).

Utseendet på skeppen förändrades markant under vikingatiden, speciellt relationen mellan längd 
och bredd. De tidigare skeppen, exempelvis Oseberg från år 820 och Gokstad från år 895 var ofta 
mycket bredare i förhållandet till deras längd gentemot de från något yngre vikingatid som vi 
normalt klassar som långskepp som användes till plundringståg (Crumlin-Pedersen 2010, s 81-82). 
Denna förändring visas i tabell 1.

Skepp År Längd i meter Bredd i meter Åror

Oseberg Ca 820 21.6 5.1 30

Gokstad Ca 895 24.2 5.1 32

Ladby 900-950 20.6 3.2 30

Hedeby 1 Ca 985 30.9 2.7 54-62

Roskilde 6 Efter 1025 36 3.5 Okänt

Skuldelev 5 Ca 1050 17.5 2.5 26

Skuldelev 2 Ca 1060 29.3 3.8 56-60

Fotevik 1 Ca 1100 10.3 2.4 14
Tabell 1. Datering och storlek av skepp, information taget från (Crumlin-Pedersen 1997, s 92) och 
(Nørgård Jørgensen 2002, s 260).

Det var även efter 900-talet som båtarna började få en mer specialiserad roll, på de tidigare båtarna 
som Gokstad var man ett stort manskap som fungerade som både krigare och handlare. På de senare 
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skeppen fungerade en båt antigen som handelsskepp eller för att transportera soldaterna (Crumlin-
Pedersen 2010, s 92).

Långskeppen var enmastade och hade ofta sköldar sittandes längs relingen, så soldaterna snabbt 
kunde ta upp skölden vid fara. De skepp som sjösattes i Skandinavien var huvudsakligen 
klinkerbyggda, med detta menas att man utgick från kölen, som fungerade som hela båtens ryggrad. 
Från denna satte man fast lätta och något böjda plankor som överlappade varandra vid kanterna. 
Själva ramen sattes dit sist, efter man satt fast bottenplankorna (Crumlin-Pedersen 2010, s 73). 
Klinkerbyggda skepp var dock ingen nyhet i båtproduktionen, utan har minst funnits sedan 400-talet 
f. Kr, då man hittat fynd på germanska skepp med detta byggnadssätt (Nicholson 2003, s 144).

En annan fördel vikingaskeppen hade var att de kunde färdas uppströms samt att man kunde frakta 
dem över land med hjälp av stockar, detta var användbart om floden blev för trång eller om man 
ville flytta skeppet över land för att komma till en mer lämplig vattenväg (Nicholson 2003, s 146).

5.2 Vapen och skyddsutrustning
Huvudvapnet för vikingen var svärdet, de var mellan 70 och 80 cm långa och fungerade 
huvudsakligen som ett huggvapen. Bevis på detta kan finnas i gravar som man med osteologisk 
hjälp kan se tydliga huggmärken i benen samt att klingans ände inte har den spets som man vill ha 
till ett stickvapen, svärden var även lätta för sin storlek. De finare svärden var gjorda utav flera 
tunna stavar av järn som satts samman för att sedan få sin form framhamrad och få två sylvassa 
eggar utav stål, då dessa vapen oftast var tvåeggade, från Norge finns dock fynd av eneggade svärd 
(Keen 1999, s 42). Svärdens blad varierade lite medan svärdsfästet varierade kraftigt och Jan 
Pedersen ska enligt Ewart Oakeshott dela in dem i hela 26 olika typer (Oakeshott 1996, s 133). 
Svärdsfästet blev mycket större under vikingatiden mot vad det varit tidigare eftersom det skulle 
hjälpa ge svärdet balans då klingan blev större. Dekoren på svärdsfästet var gjorda utav 
inläggningar av metaller som silver och koppar, innan vikingatiden så var dekorerna betydligt oftare 
gjorda med vackra juveler (Oakeshott 1996, s 133-134). Trots den höga kvaliteten på svärden man 
gjorde på hemmaplan så importerades även en stor mängd svärd till Skandinavien från framförallt 
regionerna kring floden Rhen, där några har inskrifter. Ett exempel på en sådan inskription är 
Ulfberht, man tror generellt att dessa fått sina namn efter en skicklig hantverkare som ville sprida 
sitt rykte (Keen 1999, s 42). I de historiska källorna finns det fyra ord för svärd som benämner olika 
typer. Svaerd som är det vanligaste och benämner de tvåeggade svärden. Maekir är ett mycket 
ovanligare ord som står för en svärdtyp som är mycket smalare och som kraftigt smalnar av mot en 
kraftigare spets. De två sistnämnda är sax och skolm, dessa två är lika varandra i utförandet och kan 
närmast förklaras som ett kort eneggat svärd (Oakeshott 1996, s 150).

Spjuten man hade kom i två grundformer: ett mindre och lättare som framförallt användes som 
kastvapen innan man kom i närkamp med fiendeleden och ett mycket tyngre och längre som 
fungerade som ett stickvapen i närkamp. Spjuten man återfinner i arkeologiskt material är ofta 
odekorerade, men det förekommer också fall där de har en dekor av diverse metaller som ger dem 
ett slags glimmer. De stora spjut man hade till närkamp kan även ha vingar i slutet av spjutspetsen 
för att man inte ska penetrera för långt i offret och på så sätt sänka risken att fastna i kroppen (Keen 
1999, s 43). Dessa vingar ger också en väldigt bra möjlighet att parera fiendens attacker samt att dra 
undan fiendens sköld (Siddorn 2000, s 34). Det ska även enligt Griffith varit vanligt att man drog 
bort stiftet som höll ihop skaftet med spjutspetsen för att sedan kasta det, detta gjorde att efter man 
träffat en fiende och denne försökte dra ur spjutet så skulle bara pinnen åka med och den dödliga 
spjutspetsen vara kvar i kroppen. (Griffith 2009, s 164-165).
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Yxan var också ett viktigt vapen för vikingarna, de man hittar i gravar är dock bortsett från enstaka 
fall inte dekorerade. Den yxa man mest förknippar med vikingar framkom under 1000-talet och 
hade ett långt skaft och brett blad som kan mätas runt 30cm högt blad, denna typen visade sig 
speciellt effektiv mot kavalleri. (Keen 1999, s 43) Dessa stora yxor användes med båda händerna, 
alltså kunde man inte ha skölden dragen samtidigt som man använde en utav dessa (Oakeshott 
1996, s 154).

Vikingarnas allemans skydd var sköldarna. Dessa var rundformade och gjorda i trä. På grund av 
detta material är det huvudsakligen bara sköldbucklorna som överlevt till våra dagar. Storleken på 
skölden var i runda svängar runt en meter i diameter. Man tror att lind var träslaget man föredrog i 
produktionen samt att de många gånger bar en metallram och var klädda i läder. Man målade även 
sina sköldar, då genom att förse dem med kraftfulla färger och figurer som kunde härledas till deras 
mytologiska trosuppfattning. Sköldarna hade också som oftast en förhållandevis kort levnadstid då 
de lätt gick sönder i strider. Bevis på detta kan ses i Gokstad skeppet där hela besättningen fick två 
uppsättningar med sköldar (Keen 1999, s 43-44), samt att man i sagorna får läsa att man under 
holmgång duellerna fick ta nya sköldar när de gamla gick sönder. Att sköldarna var så ömtåliga 
kunde även användas i offensivt syfte, då motståndaren lätt kunde fastna med sitt vapen i skölden 
och därigenom öppna upp för ett väldigt enkelt motanfall (Siddorn 2000, s 63).

Vikingarnas hjälmar och kroppsskydd var troligtvis gjorda framförallt av läder och inte järn som 
man oftast visar. Järnet var troligtvis ämnat för de med högre position i hierarkin (Keen 1999, s 43-
44). Ringbrynjorna eller Byrnie som vikingarna kallade dem, fanns dock också i olika former. Det 
fanns typer som endast täckte övre delen utav överkroppen och man har även hittat brynjor med 
plattor, exempelvis i Thorsbergs mosse där plattorna var av guld (Oakeshott 1996, s 151). 

Ringbrynjorna följde också en utvecklingsfas där de tidiga ringbrynjorna var korta som Thorsbers 
fyndet och för att kulminera på slutet av 1000-talet och nå ner över knäna och armbågarna (Siddorn 
2000, s 63).

Man hade även vadderade rustningar under brynjan, då denna gjorde att vikten utav den annars 
tunga brynjan fördelades över en större yta på kroppen, vilket gjorde att man slapp påfresta vissa 
punkter på kroppen på samma vis. Det gav också värme för de kalla årstiderna samt att den inte 
bara fördelade vikten, utan även fördelade motståndarens slag. Högg man exempelvis med ett svärd 
så fördelades hela kraften i slaget över en mycket större yta och detta skyddade bättre emot skador 
på kroppen, i form av brutna ben. Dock finns det knappt något arkeologiskt materiel kvar av dessa 
vadderade rustningar, då de var gjorda av material som lätt bryts ner, exempelvis linnetyg (Siddorn 
2000, s 60-61).

5.3 Taktiker och sjöslag
När man läser texterna från de skalder som levde under tiden så omnämns åtminstone elva sjöslag. 
Hjorungavágr ca år 980, Svoldr runt år 1000, Nesjar år 1015-1016, Dýrnes någon gång efter 1023,  
Ain helga någon gång mellan åren 1025-1027, Bókn åren 1027-1028, Áróss 1043-1044, Raudabjorg 
ca år 1044, Helganes åren mellan 1044-1045, Niz året 1062 och Menai Strait året 1098 (Nørgård 
Jørgensen 2002, s 59).

Jesch som forskat om skaldernas runskrifter har dragit slutsatsen att sjöstriderna inte var några 
tillfälligheter, utan att man samlat en flotta för att exempelvis gemensamt gå till motattack mot en 
annalkande fiende. Ett exempel på detta är i sjöstriden Svoldr där Eiríkr jarl sjösatte en flotta på 71 
skeidar för att möta en fiende flotta skickad av Óláfr Tryggvason (Jesch 2001, s 206-207).
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När ett sjöslag hotade, så slutade det inte alltid i ett blodbad, utan det finns flera skrifter som 
omnämner att man satte sig ner och förhandlade med varandra (Nørgård Jørgensen 2002, s 58-59). 
Det skrivs även på ett fåtal platser att man förberedde sig för striden, exempelvis som poeten 
Pjódólfr Arnórsson skrev under slaget Niz år 1062: ”The prince assiduous for peace ordered his bold 
troop to stand fast. I saw the friends of the leader place shields on the rowing positions to form a 
shield-wall. Off Niz, the useful executor of many deeds [Haraldr] encircled the strongly-swimming 
serpent [ship] with shields, so that each touched the next” (Nørgård Jørgensen 2002, s 59).

Texten från citatet är också väldigt intressant då ordet shield-wall tydligt nämns och kortfattat 
förklarar hur den fungerade. Det gör att man kan dra slutsatsen att sköldvallen, eller shieldburg som 
den kallades, även på skeppen användes som taktisk formation. Denna typ av uppställning är 
klassisk och har funnits från antiken till sen medeltid, på vikingatiden uttryckte detta sig genom att 
man överlappade varandras sköldar och på så sätt skapade en svårgenomtränglig vägg. Detta var 
väldigt effektivt om man ville skydda sig mot ett pilregn eller i närstrid, då man fungerade som en 
sammansvetsad enhet som tillsammans försvarade varandra. Bakom denna var man förhållandevis 
säker och man kunde hugga med svärd eller sticka med spjut ifrån den utan att fienden kunde göra 
ett lika effektivt motangrepp (Speidel 2004, s 107-109).

Ett skepp hade självklart också stora förutsättningar om de hade höga sidor, då detta var ett starkt 
skydd mot både spjut och bordning, samtidigt som man hade mycket bättre förutsättningar att 
beskjuta fienden och anfalla deras skepp i närstrid. Ett exempel på detta är när Earl Hakon stred mot 
Ragnfrid år 977. Hans mycket mindre skepp klarade inte av de större då Ragnfrids mycket större 
skepp gav taktiska förutsättningar han inte kunde mäta sig med (Griffith 2009, s 197).

Inte bara behövde krigarna vara beredda att påbörja ett sjöslag, men även elementen behövde vara 
på deras sida, det krävde att det var väldigt lugnt på vattnet. När sedan förutsättningarna var rätta så 
började man troligtvis inspektera den andra flottan och prata med sina män och skrika glåpord till 
fiendeflottan, precis som man gjort i landsstrider. En viktig del som de måste kollat på var vem som 
hade störst skepp, då de historiska källorna ofta direkt kopplar båtstorlek med makt (Griffith 2009, s 
197-198).

Det var vanligt att man började slaget med att attackera via pilbågsregn och sten för att sedan närma 
sig fiendeflottan. Den taktik som verkar vara vanligast vid detta skede, är att den sidan som känner 
att han borde vara på defensiven kopplar ihop sina skepp så det bildar en stor platå så man kan sätta 
upp sina formationer som man var på land. Denna platå får sedan andra flottan attackera (Griffith 
2009, s 196-198). Den anfallande flottan använde årorna för att manövrera sig fram till fiendens 
hopkopplade båtar och hamna med bredsida intill dem, för att ge ett regn av kastspjut likt romarna 
gjorde med sina pilums, för att sedan snabbt försöka sammandrabba i närstrid (Nørgård Jørgensen 
2002, s 60). När man var på defensiven i denna båtformationen så underlättade det kraftigt för 
försvaren, då han lätt kunde förflytta trupperna till platser där fienden började tränga sig igenom 
eller slå till reträtt till en säkrare båt på de skepp där fienden kom mer och mer i överläge. Dock om 
attackeraren fick kontroll över ett skepp i den sammankopplade platån så underlättade formationen 
också avsevärt för dem, då de kunde använda den båten på samma defensiva sätt som fienden gjort 
tidigare.

En annan taktik som vid några tillfällen användes av svagare flottor var att man smidigt 
manövrerade sina skepp och flankade fienden för att snabbt borda skeppet som innefattade kungen 
eller ledaren och dräpte han innan något av hans skepp kunde komma till undsättning. Detta var 
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självklart ingen lätt uppgift för någon flotta att åstadkomma, men om läget kändes hopplöst gav det 
i alla fall en möjlighet (Griffith 2009, s 196-198). En liknande taktik förekom även på land, då man 
dödade fiendens ledare för att få övertag, ett exempel är i England under slaget vid Maldon år 991 
då Olav Tryggvasons krigare dödade fiendens ledare som hette Byrhtnoth, efter hans fall så började 
större delen av hans här fly för sina liv (Grant, R. G. 2006, s 70). Liknande skedde i slaget vid 
Stamford år 1066 mellan Kungen av England, Harald Godwinson och Kungen av Norge Harald 
Hårdråde och hans allierade. Hårdråde höll på att ta segern när han plötsligt blev dödad av en pil, 
detta vände krigslyckan till Godwinsons fördel, som trots att förstärkningar ankom till fienden, 
lyckades han vinna (Grant, R. G. 2006, s 71).

En idé som funnits länge i ämnet är om Jarl Eric från Olav Tryggvasons saga, att hans  huvudskepp 
under slaget Svoldr hade fungerat som ett rammande skepp då den hade en bepansrad för, dock är 
denna teori kraftigt debatterad enligt Griffith, även av honom själv, bland annat för det förmodligen 
skulle ses som konstigt för vikingarna att förstöra båtarna på de sättet (Griffith 2009, s 200).

En annan väldigt strategisk sjöstrid ägde enligt Grettis saga rum i Hebrides i västra Scotland, där 
en man vid namn Onund Treefoot placerade sina fem skepp mitt emellan två stenformationer, vilket 
tvingade fiendes åtta skepp att möta honom på samma villkor i skeppsmängd, han började sedan 
göra en taktisk reträtt för att locka fienden under en klippa där han innan hade placerat en större 
mängd soldater som började kasta sten på skeppen. Dessa tog då till reträtt och Onund följde efter 
och besegrade dem sedan i en kanal en bit längre bort (Griffith 2009, s 200).

Storleken på flottorna under vikingatiden är under stor debatt, det finns historiska källor som 
berättar om flottor som sträckte sig så långt ögonen nådde (Nicholson 2003, s 147). Men detta är 
förmodligen en kraftig överdrift i propaganda syfte för att styrka sin egen kraft som lyckades 
besegra flottan, eller alternativt berätta om hur stor och oövervinnerlig ens egna flotta var (Nørgård 
Jørgensen 2002, s 58-59). I texter skrivna av Snorre, exempelvis Heimskringla, har han även skrivit 
ner  många namn som ska vara de som seglat på ett skepp vid namn Ormen Långe, detta måste man 
dock vara starkt kritisk till då detta är nedskrivet långt efter själva slaget och berättades muntligt till 
Snorre som sedan skrev ner det, men kan dock vara intressant att ta del av om man vill veta hur 
många som kan ha befunnit sig på skeppet (Enoksen 2004, s 332-333).

Griffith har också en idé om hur stor en vikingatida flotta kan ha varit. Han utgår från Peter Hayes 
Sawyers kritik i sin bok The age of the vikings. (Sawyer Peter, 1978), mot att man enligt honom 
vanligtvis beräknar mängden soldater i ett skepp för högt då man inte skulle få plats med hästar, 
slavar, flickvänner, barn och så vidare när man går på längre färder. Griffith drar slutsatsen att en 
flotta som går på viking innehåller runt 1-5 skepp och på dessa har runt 20-500 personer, framförallt 
soldater. Griffith drar också slutsatsen att en större flotta tillhörande en kunglighet består av 10-200 
skepp av olika sorter och har allt från 200-8000 personer, men att detta även innefattar kvinnor, barn 
och djur (Griffith 2009, s 125-126 och 221).

Dödligheten i striderna till havs måste ha varit katastrofala, som det även framgår från en text från 
sent 1100-tal ”What could be more dangerous than a conflict at sea? What could be more savage? 
Such various fates awaits combatants! - either they are burned to death, or drown in the waves, or 
die from their wounds (Nicholson 2003, s 163). Detta måste ha spelat en viktig roll när man 
planerade sjöslagen, då man visste att kostnaden av en förlust skulle bli hög, ett snedsteg där kunde 
troligen kosta en vinst i kriget. Moralen bland soldaterna borde också ha haft lätt att bli låg, då man 
visste att reträtt inte var en utväg och man troligtvis hört berättat om sjöslag där i princip alla gått 
under, detta borde underlätta för rädsla att sprida sig i leden.
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5.4 Den militära strukturen till havs
Man har inga säkra källor om hur strukturen såg ut, varken på militärplan eller på statsplan. Det 
finns dock historiska källor från frankernas årsböcker på 800-talet som kan ge lite insikt i ämnet. I 
dessa skrifter framgår det att under kungen Godred från Danmark så fanns det en centralmakt som 
hade bland annat makten att bestämma om att förstärka vissa fronter mot främmande påtryckningar. 
Det nämns även att det ska finnas en större flotta under Godred vilket gör att Williams som skrivit 
ett kapitel i Jørgensens bok, drar slutsatsen att det förekom en struktur som sträckte sig över ett 
större geografiskt område än bara enskilda krigsherrar (Nørgård Jørgensen 2002, s 294).

På runskrifterna kan man även få en grund på hur den vikingatida militären kan ha varit 
strukturerad. Styrismadr förekommer både på runorna och i senare lagtexter och betyder 
befälhavare för ett skepp i flottan. En annan titel som dyker upp är pegn och kan betyda två saker, 
antingen en professionell krigare eller en tjänsteman till kungen. Dreng ska vara en krigare i lägre 
klass än den tidigarenämnda (Nørgård Jørgensen 2002, s 294). 

Gokstadskeppet som tidigare nämnts ska enligt Ellmer, en forskare som Wamers hänvisar till i sitt 
kapitel i Jørgensens bok, ha varit 68 män på skeppet. Av dessa män ska samtliga ha varit krigare. 
Detta ger som följd att även en färd med ett fåtal skepp, så skulle saker som mängden mat, lön och 
vapen bli ofantligt dyr. Det är svårt att tänka sig att ett lokalt antal bönder skulle kunna hålla dessa 
krigare med resurser för färder som varade upp till flera månader. Detta drar också mot att man hade 
en hierarki på en en större geografisk yta (Nørgård Jørgensen 2002, s 238).

6. Resultat

Slutsatsen man kan dra om analysdelen är att sjöstriderna var väldigt lika de som förekom i land. 
Vapnen verkar inte skilja sig från varandra, utan man använde de vapen man hade till hands. 
Inledningsfasen till striden var också snarlik en landsstrid, då första delen i slaget var en taktisk 
utvärdering av förhållandet mellan sin egen flotta och fienden, för att sedan påbörja med att utbyta 
avståndseld med varandra. Därefter kopplade ena sidan ihop sin flotta med hjälp av rep, den andra 
fick då välja om man ville attackera eller dra sig tillbaka. Om valet blev att attackera så började man 
ro mot fienden för att där sammandrabba i närstrid. Under stridens gång kunde den som ledde 
styrkan ha full kontroll över sina män och strategiskt förflytta dem till platser där de behövdes. Om 
en flank höll på att öppnas kunde man skicka trupper för att utnyttja eller försvara den, beroende på 
vilken sida man stod.

Man använde sig även utav taktiska formationer som även användes på land, exempelvis 
sköldvallen.  

Utgången av striden kunde inte bara avgöras genom mängden skepp eller manskap utan även 
konstruktionen kunde spela en avsevärd roll, då exempel har lagts fram på hur fiendeflottan flyr på 
grund av storleken på skeppen de möter och att strider har vunnits trots numerärt underläge på 
grund av mycket högre kanter på skeppet vilket gör bordning och träffsäkerheten med 
avståndsvapnen svårare.
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Man kan även se att nästan all information man har om sjöstriderna ligger i de historiska källorna i 
form av isländska sagor och runskriften. Den materiella kulturen ligger helt klart i skymundan när 
man ska förklara det marina slagfältet.

Det står även klart att för att dessa flottor ska ha fungerat så måste det funnits någon hierarki som 
täckte ett större område, då inte lokala bönder skulle kunna hålla dem med mat och vapen för de 
långa färderna. Det fanns också bevis för att man hade rangordning i sina led, där Styrismadr, är 
befälhavaren, följt av Pegn som är en professionell krigare och dreng ska vara den vanliga soldaten. 

Det verkar också vara så att skalderna var med i striderna, då dessa förekommer i texterna med sina 
personliga erfarenheter.

Man har även fått veta att storleken på skeppen förändrades kraftigt under hela vikingatiden och 
blev allt smalare i förhållande till sin längd, samt att deras funktion förändrades. Från att fungera 
som ett multifunktionellt skepp, där den både användes för handel och krig till att bli ett mer 
specialiserat fartyg med speciella krigs och handelsskepp.

Antal soldater och skepp är vida debatterat, men man kan dra slutsatsen att det med största 
sannolikhet är ett mycket mindre antal än vad som återfinns i skaldernas verser.

En sjöstrid verkar också vara något man helst ville slippa att hamna i, då man lätt kunde få så pass 
stora förluster att man troligtvis skulle förlora hela kriget man förde. 

7. Diskussion och tolkning 

Mina frågeställningar var grunden för hur min uppsats kom att uppbyggas, nästan som ett skelett 
som håller uppe resterande delar. Analysdelarna utformades för att de skulle kunna besvara 
frågeställningarna jag förde. Det tidigare forskningsresultaten var en stöttepelare för att förstå 
striderna till havs, men även ett resultat som jag ville föra in nya tankar till.

Man kan lätt föreställa sig hur ett slag slutade på ett skepp, när ens egna linjer är brutna och 
soldaterna börjar dra ner sköldarna och överrumpas av paniken, ens båtar sitter ihop med varandra 
så flyktvägarna är kraftigt avkapade, många dog i reträtten på land, men på fartygen med den 
begränsande ytan, måste varit fruktansvärda förhållanden och valen måste vara begränsande till 
nästan bara hoppa i havet och drunkna eller dö av fiendens klinga.

Jag kan tänka sig att ett marint slagfält nästan var en blandning av en landsstrid och en belägring av 
en by med någon typ av fortifikation, där ena sidan byggde ihop sig till en större fortifikation och 
den andra sidan fick anfalla den, särskilt om den ena flottan hade mycket högre kanter, då gav ju 
detta nästan en typ av mur dem behövde ta sig upp på och som försvaren hade lätt att hålla dem 
borta genom att slå ner de som försökte ta sig upp eller kasta sina spjut in i fiendebåten.

Som jag nämnde i resultatet så var princip all information som förklarade det marina slagfältet från 
runskrift och andra skrivna källor, detta var helt klart min största begränsning. Jag kan tänka mig att 
detta beror på att slagfälten är så pass svåra att på arkeologiskt medel ta till sig, då man behöver 
hitta vrakplatserna om det nu ens blev vrak då man ofta tog båtarna till sin egen flotta. Sedan blir 
det också en så pass stor ekonomisk påfrestning, så om man ens ska dokumentera och bärga ett vrak 
och dess föremål så blir prisbilden gigantisk, om det sedan ligger på lite djup så ökar priset 
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avsevärt. Och för att få en så bra bild som möjligt på händelseförloppet så behöver man 
dokumentera många skepp på platsen och då springer priset iväg ytterligare. Då är det mycket 
lättare med slagfältsarkeologi på land och även detta materialet är ganska tunt för tillfället. 

Detta med att nästan all information om det marina slagfältet under vikingatiden kom från de 
skriftliga källorna har även en annan stark nackdel, nämligen att princip all litteratur jag tagit till 
mig har varit till större delen repeteringar från den andras text, vilket har gjort att många böcker jag 
läst inte haft någon plats i uppsatsen då andra böcker redan förklarat exakt detsamma. Detta gör att 
man tycker några arkeologiska undersökningar i fält som helt berör ämnet borde genomföras, för att 
få in nytt blod i frågorna som finns.

Den militära strukturen till havs verkar vara direkt influerad utav den som återfanns på fastlandet. 
Då förlusterna blev så höga vid ett slag till havs och därför var ovanliga så borde dem precis som 
taktikerna inte ha någon väldigt hög skillnad på rangordningen.

Man kan även säga att resultatet jag utvunnit i stort är att jag lyckats öka min förståelse för ett 
marint slag som forskare som Jesch och Griffith tar upp och diskuterar utifrån de historiska 
källorna. Genom att ta del av Crumlin-Pedersens arkeologiska materiel från skeppen, samt 
Oakeshott, Keen och Siddorns information om vapnen. Och med hjälp av dessa få en bild på hur en 
soldat kan ha varit beväpnad under slaget eller hur båten var utformad vid olika tider under 
vikingatiden.

Det som skulle kunna göra annorlunda och kunna ge ett bättre resultat med nya teorier nu när jag 
tittar på det i efterhand är helt klart att mer satsa på fynd. Då man nu vet att forskningen i ämnet var 
så enkelriktad.

8. Slutsatser

1. Vilka taktiker hade man till havs, skilde sig dessa från
landsstriderna och i sådana fall hur?
Taktikerna man använde sig av var väldigt lika de man tillämpade för sina slag till lands. Skillnaden 
som dock fanns hade sin grund i de annorlunda förutsättningar som tillkom när man flyttade slaget 
ut till havs, istället för att med reserver fylla ut luckor i frontlinjen så fick man förflytta dessa till de 
båtar som höll på att gå i fiendens händer.

Det nämndes också att man med en snabbare flotta flankat fiendeskeppen för att sedan snabbt borda 
fiendens flaggskepp och döda flottans ledare. Detta med att försöka få ihjäl fiendens ledare är en 
vanlig taktik även på landsstriderna som man kan se i slaget vid Maldon som jag berörde i analysen. 
Dock kan man även i båda fallen med sjöstriderna och landsstriderna lätt dra slutsatsen att det 
många gånger var en slump att en ledare dog, exempelvis utav en pil. Men resultatet leder ju till det 
samma, har man ingen som leder en och säger vad man ska göra så faller leden snabbt ihop, ledaren 
fungerar ju också som en typ av moralpelare. Så panik sprider sig lätt genom ens egna krigare.
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2. Planerade man slagen, eller skedde dessa under speciella
omständigheter, såsom exempelvis en sista utväg?
Man kan nästan vara säker på att det skedde sjöstrider som sista utväg, när man har varit väldigt 
pressad och inte sett någon väg att fly undan, men det väsentliga är att vi har fått bevis på att det 
troligen även förekom planerade marina slag. Både taktiskt planerade genom de egna leden, men 
även genom att man satte sig ner med fienden och pratade igenom om striden skulle bli av och i 
sådana fall var.

3. Vilka vapen användes och finns det belägg för några
specialiserade vapen för en sjöstrid?
Vapnen som man använde var huvudsakligen svärdet, både tveeggat och eneggat. Andra vapen man 
använde var yxor som kom i många former, en typ som tillkom efter Hastings var stora yxor man 
använde med två händer. Spjutet är också ett vapen som användes och dess spjutspets kunde skiljas 
kraftigt beroende på  vilka egenskaper man ville framhäva. För avstånd var det huvudsakligen 
stenar, pilar och mindre spjut som användes som romarrikets pilums för att tunna ut leden innan 
man gick in i närstrid. Specialiserade vapen finns det inget belägg för. Enda som kanske skulle 
kunna vara en typ av specialiserat vapen är skeppet själv, då man har lagt fram starkt kritiserade 
bevis för att vissa båtars förar har varit kraftigt förstärkta och på så sätt kunnat användas för att 
ramma fiendebåtarna.

4. Var sjöslag vanligt förekommande, eller ovanliga?
Alla som uttrycker sig om detta verkar tro att det var ovanligt med marina slag, då ingen kände sig 
säker på hur ett slag där fungerade, samt att förutsättningarna behövde vara perfekta för att de 
överhuvudtaget skulle vara genomförbara. Man kan även tänka sig att rädslan för att förlora till havs 
är mycket större än på land då flyktvägarna är kraftigt avskurna och på grund av det blir förlusterna 
mycket högre.

5. Kan man se någon hierarkisk indelning på den marina militären?
Det finns nedskrivet i det historiska källmaterialet kort om några titlar som har att göra med den 
marina militära hierarkin. Så det fanns en klar strukturering och indelning i de vikingatida leden. 
Men hur påtaglig den egentligen var är svårt att sia om.
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